NIET ALLEEN VOOR
LEERLINGEN

SPANNEND
Mentor zijn van een brugklas op het Regius College,
wat maak je mee en wat beweegt je? Drie brugklasmentoren vertellen: Stefan den Braber van de
Wilhelminalaan, Mirelle van der Linden van de
Oranjelaan en Nienke Vlot van de Emmalaan.

Belangrijk

Mirelle steekt van wal: ‘Als brugklasmentor kun je
een goede basis leggen voor de komende jaren, dat
kan echt het verschil maken voor een leerling’.
Nienke: ‘Maar ook voor ouders vervul je een belangrijke rol, je bent toch het eerste aanspreekpunt.
Zeker als de ouder voor het eerst kennismaakt met
het Regius’.

Veranderingen

Er komen op de leerlingen nogal wat veranderingen
af. Stefan: ‘Zeker de eerste maanden ben je de persoon aan wie ze zich vastklampen, het vertrouwde
valt voor de leerling weg. De leerlingen van de
brugklas zijn enthousiast en leergierig, het is van
belang dat vast te houden’.

AANMELDING
Voor toelating tot het Regius College is het
advies van de basisschool belangrijk. Op
basis van dit advies worden leerlingen in
een type brugklas ingedeeld. Ouders melden hun kind, uiterlijk 15 maart, aan bij het
Regius College.
Alle leerlingen van groep 8 in het reguliere
basisonderwijs maken eind april een door
de overheid ter beschikking gestelde eindtoets. Omdat de eindtoets pas later in het
schooljaar wordt afgenomen speelt deze in
eerste instantie geen rol bij de plaatsing.
In uitzonderlijke situaties kan de eindtoets
leiden tot een herziening van de plaatsing.
Begin juni sturen we bericht naar huis met
betrekking tot de plaatsing. Op woensdag
22 juni organiseren wij een middag waarop de nieuwe brugklasleerlingen alvast
kennis kunnen maken met hun aanstaande
klasgenoten. Dezelfde avond is er een kennismakingsbijeenkomst voor de ouders/
verzorgers.
.

Het Regius laat ICT werken voor
het onderwijs!
In de brugklas ga je werken met een Chromebook
ter ondersteuning van het leren. We hebben gekozen
voor het gebruik van Chromebooks, omdat deze op
vele vlakken uniek zijn.
Het Chromebook is een laptop die wordt geleverd
met het besturingssysteem Chrome OS van Google
en werkt vrijwel uitsluitend met Cloud toepassingen
via het internet. Daarnaast hebben ze slechts enkele
seconden nodig om op te starten en de accu gaat

Stefan: ‘Het is goed om met je klas activiteiten te
ondernemen. Het contact is intensiever en je ziet
een leerling in een andere situatie. Je leert ze echt
beter kennen.’
Mirelle: ‘Het belangrijkste vind ik dat je een leerling
op een goede manier begeleidt, zodat ze het vertrouwen krijgen dat ze het steeds een beetje meer
zelf kunnen’. Stefan herkent dit. Nienke vult aan:
‘als brugklasmentor heb je echt de kans om van een
groep leerlingen een hechte klas te maken’.
Daar haal ik heel veel voldoening uit. Je zet als
brugklasmentor de toon voor de komende jaren’.
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Mirelle van d
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INFO

Van groep 8 naar…het Regius College!
Als je nu in groep acht van de basisschool zit, ga je in
augustus naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap
en een spannende tijd, want: welke school kies je?
Natuurlijk wil je de juiste keuze maken. In deze folder
vind je informatie die je daarbij helpt.

>

Kennismakingsactiviteiten

GOED VAN START

TIP: kijk ook eens op
www.regiuscollege.nl
voor allerlei inf ormatie!

Snel thuis op het Regius College
De overstap van de basisschool naar het voortgezet
onderwijs is spannend. Er verandert veel. Ineens ben
je de jongste, de school is groter, je krijgt verschillende docenten en natuurlijk een nieuwe klas.
Bij zoveel veranderingen vinden wij het belangrijk,
dat je je snel thuis voelt op onze school.

Open Dag
4 februari
Kijk voor meer informatie op
de website

Nienke Vlo

In het voorjaar 2022 ontvang je informatie over het
kopen/huren van een Chromebook. Twee dingen
zijn voor ons daarbij belangrijk: het gebruik van ICT
is en blijft een middel en geen doel op zich en je
blijft voorlopig ook gebruik maken van leerboeken.

Meer dan leren alleen...

Je kunt aangeven bij wie je graag in de klas wilt zitten. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee

Stefan den

meer dan acht uur mee. Het Chromebook is licht
van gewicht en aanzienlijk goedkoper dan een
Windows laptop met dezelfde specificaties.

BRUGKLAS

www.regiuscollege.nl
Daar vind je ook onze schoolgids.

te houden en plaatsen maximaal vijf leerlingen van
een basisschool in dezelfde klas.
De periode na de zomervakantie staat in het teken
van kennismaken. Hiervoor worden per locatie
verschillende activiteiten georganiseerd, waarbij de
mentor een grote rol speelt. Deze kennismakingsdagen zijn altijd leuke dagen, waarbij je iedereen
goed leert kennen.

Doe-middagen!
Op 27 en 28 januari 2022 organiseren wij
Doe-middagen waar je op een leuke en
actieve manier kennis maakt met het Regius.
De uitnodiging hiervoor ontvang je via je
basisschool.
Kijk op www.regiuscollege.nl/groep8 voor
actuele informatie of mail naar
doemiddag@regiuscollege.nl.

Ik vind het
top op
het Regius!
Joep Vlieger 1bhv
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Het Regius College biedt onderwijs aan van
praktijkonderwijs tot gymnasium.

Regius College Emmalaan		
vmbo bl / kl
				praktijkonderwijs
Regius College Oranjelaan		
vmbo tl en
				
vmbo tl / havo
Regius College Wilhelminalaan
havo / vwo
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Open Dag 4 februari 2022
Kom naar onze Open Dag op vrijdag
4 februari! Van 15.30 tot 20.30 uur
zijn alle locaties geopend.
Je kunt dan de sfeer op onze school
proeven en komt docenten en leerlingen tegen die al je vragen kunnen
beantwoorden.
We zien je graag op 4 februari!

In deze folder kun je meer lezen over de drie locaties
en de opleidingen die daar worden aangeboden.
De gebouwen staan dicht bij elkaar op een gezellige
campus, waar je ook een Cruyff Court en beweegtuin
vindt. Je komt dus ongetwijfeld je vrienden en vriendinnen van de basisschool weer tegen. Veel leerlingen
fietsen bovendien met elkaar van en naar huis.
Het Regius College: kleinschaligheid in een prettige,
groene en veilige omgeving aan de rand van de
vriendelijke stad Schagen.

Wij heten je van harte welkom!

kaart.nl
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Shay Takken en Liv Zander 1th3

Welkom op de
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Mijn klas is
erg oké.
We helpen
elkaar!

Wilhelminalaan…
havo/vwo
Op de locatie Wilhelminalaan kun je een havo-,
atheneum- of gymnasiumdiploma behalen.
De Wilhelminalaan is een levendige locatie. Naast
interessant onderwijs en een goede begeleiding organiseren we veel activiteiten binnen en buiten de
school. Je gaat op excursies, doet mee aan bijzondere evenementen (zoals de Regius weet raad-dag)
of je zet je in voor een goed doel tijdens de Colour
Your World Fair. Ook al lijkt het gebouw groot, je
vindt er snel je weg. Al voor de zomervakantie krijg
je je eerste rondleiding en leer je je mentor en je
klasgenoten kennen. We starten het schooljaar in
de brugklas met kennismakingsdagen.
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Ik moet wel
harder werken,
maar dat
is niet erg!

>

Guus Molenaar 1v2

Hieronder lees je meer over de verschillende
brugklassen. Voor de reguliere brugklas en de
Accent-brugklas is een havo-, vwo- of havo/vwoadvies van de basisschool noodzakelijk. Wij kunnen je van alles vertellen, maar kom vooral zelf
kijken op de Open Dag of neem deel aan een Doemiddag. Je kunt dan ook aan leerlingen vragen hoe
het hun bevalt op de locatie Wilhelminalaan.

Kom naar de Open Dag!
rden!
Jij hebt vragen, wij de antwoo

Brugklas havo/vwo regulier

We praten over ‘regulier’, omdat je ook de Accentstroom hebt. In reguliere brugklassen krijg je les in
dertien afzonderlijke vakken. Deze vakken worden
gegeven door verschillende docenten. De meeste
vakken heb je steeds één lesuur, maar praktijkvakken heb je altijd twee lesuren achter elkaar. In de
lessen werk je regelmatig individueel, maar soms
ook in twee- of viertallen.
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Leroy Bakker 1v2

Vwo-brugklas

Als je een vwo-advies hebt gekregen, dan kun je je
aanmelden voor de vwo-brugklas. In de vwo-brugklas
ga je wat sneller door de leerstof dan de andere
brugklassen. Hierdoor komt er tijd vrij voor verdieping én voor een extra vak: projecttijd. Hierbij is
onderzoek doen een belangrijk onderdeel, omdat dit
een belangrijke vaardigheid is voor de toekomst.

Brugklas havo/vwo ‘Accent’

Bij Accent leer je - meer dan in regulier - samenwerken, onderzoeken en ontdekken. Dat gebeurt in wat
we de leergebieden noemen: verwante vakken die
met elkaar gecombineerd zijn. Er zijn er drie: bèta
(natuurwetenschappen), gamma (mens- en maatschappijvakken) en delta (creatieve vakken). Je werkt
steeds een aantal weken achter elkaar in groepjes
aan opdrachten rondom een thema, waarin je je
eigen interesses en creativiteit kunt verwerken.
De leergebieden zijn altijd een aantal uur aaneengesloten, samen met een andere klas en met meerdere docenten. Havo- en vwo-leerlingen krijgen les
op dezelfde manier, maar er wordt onderscheid
gemaakt in de eisen die gesteld worden.

Gymnasium

Het gymnasium start op het Regius in klas 2. In de
tweede helft van de brugklas kun je je in regulier
én Accent oriënteren op het gymnasium en krijg je
informatie over de vakken Grieks en Latijn.

✪

De beste manier om Accent en regulier te
leren kennen, is natuurlijk door het zelf
te ervaren. Dat kan tijdens de
Doe-middagen op 27 en 28 januari. In
een mini-serie van drie lessen zorgen we
ervoor dat je zowel de reguliere als de
Accent werkwijze leert kennen. Tijdens
de Open Dag kun je aan (oud-) leerlingen
vragen waarom zij voor de ene of juist
de andere stroom hebben gekozen.

Welkom op de

>

Ik kan zelf
voor extra
lessen
kiezen.

Oranjelaan…

vmbo tl

Heb je het advies vmbo tl of vmbo tl/havo, dan is de
locatie Oranjelaan voor jou een goede keus!

Brugklas vmbo tl/havo
Op de Oranjelaan komen alle leerlingen met een vmbo
tl en vmbo tl/havo advies in een gemengde brugklas
vmbo tl/havo. In het eerste leerjaar maak je kennis
met de verschillende vakken en word je uitgedaagd
om te ontdekken welk niveau het beste bij je past.
Is het vmbo tl of toch havo?
Het lesprogramma bestaat uit kernlessen voor iedereen en keuzelessen in een maatwerkprogramma. We
dagen je uit om te ontdekken of je misschien wel meer
wilt en kunt en ondersteunen je als iets minder makkelijk lukt. Je kunt kiezen voor extra ondersteuning
bij een vak of vaardigheid, maar ook extra uitdagende
lessen volgen om je o.a. voor te bereiden op de havo
of gewoon omdat het jou interessant lijkt!
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Het is
fijn om je
zo snel thuis te
voelen.

Tim Dijkstra 1th3
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De maatwerklessen wisselen na iedere vakantie en
dan kan je opnieuw een keuze maken. Na de brugklas
vmbo tl/havo ga je verder in het 2e leerjaar van vmbo
tl of leerjaar 2 havo op de locatie Wilhelminalaan.

Welke vakken krijg ik op
het vmbo tl/havo?
In de brugklas krijg je drie moderne vreemde talen
(Duits, Engels en Frans), Nederlands, geschiedenis,
aardrijkskunde, wiskunde, biologie, lichamelijke opvoeding, tekenen, handvaardigheid, techniek en burgerschap & maatschappij. In de lessen volg je de kern
van het vak. Is een vak lastig, dan kun je naar maatwerk voor ondersteuning. De vakken worden gegeven
door verschillende docenten, maar je hebt wel altijd
één vaste contactpersoon: je mentor.

Sannelies Herfst 1th7
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Mentor
Je mentor maakt je wegwijs in de school en is het
aanspreekpunt voor jou en je ouders. Er zijn drie mentorlessen per week gepland waar veel ruimte is voor je
eigen ontwikkeling en begeleiding bij keuzes.
Daarnaast geeft de mentor één van de vakken waar je
les in krijgt.

Leren binnen en buiten de les

Bij de start van het schooljaar zijn er kennismakingsactiviteiten met je mentor en klasgenoten. Ook is er
in de eerste weken een gesprek samen met jou, je
ouders en je mentor. Zo leren we je kennen en kunnen
we je begeleiden bij het schoolwerk en de keuzes die
je wilt maken.
In het lesprogramma zijn veel activiteiten opgenomen
die je mogelijkheden geven om je verder te ontwikkelen: sportdagen, projecten, culturele activiteiten en
excursies. Ook ga je in de brugklas op snuffelstage:
twee dagen loop je mee in een bedrijf of instelling.

Welkom op de
Emmalaan…

vmbo bl/kl en
praktijkonderwijs
Als je wordt geplaatst in de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (bl/kl) krijg je les op de
Emmalaan, waar doen en leren hand in hand gaan.
Op de locatie Emmalaan werk je in leerdomeinen.
Een aantal vakken dat met elkaar te maken heeft, is
hier aan elkaar gekoppeld. Elk leerdomein heeft een
leerplein, waar je zelfstandig of samen met anderen
kunt werken.

We kennen vijf leerdomeinen:
●
●
●
●
●

Exact: science, techniek, wiskunde,
informatiekunde en rekenen
Taal: Nederlands, Engels en Duits
Mens & Maatschappij: aardrijkskunde,
geschiedenis, economie en levo
Leef: verzorging, biologie en lichamelijke 		
opvoeding
Doe: handvaardigheid, tekenen (beeldende 		
vakken) en muziek
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Ik vind dat
ik veel doe op
het Regius.
Kyara Idema 1bka
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Naast reguliere lessen volg je maatwerkuren waarin je
extra ondersteuning kunt krijgen voor vakken die je
lastig vindt of je kunt laten uitdagen met een plusarrangement. Verder leer je ook allerlei vaardigheden, zoals het maken van werkstukken.

Activiteiten

Je gaat niet alleen leren binnen het leslokaal, maar ook
erbuiten! Er zijn verschillende excursies en activiteiten
zoals sportdagen en kerstworkshops. Na de zomervakantie start je met kennismakingsdagen, zodat je je
al snel thuis voelt bij ons op school!

Mentor

De mentor is een belangrijk aanspreekpunt voor jou
en je ouders. De mentor geeft naast het eigen vak
ook drie mentoruren, zodat er meerdere contact
momenten in de week zijn.

Pilot preprofileren

In het tweede leerjaar worden drie leerroutes aangeboden: Techniek, Leefstijl en Regulier.

>

De leerpleinen
zijn fijn. Je
kan daar goed
werken.
Sam Spee 1pv1

>

Aan het eind van het eerste leerjaar maak je een
keuze uit één van deze drie leerroutes.
Weet je al zeker dat je later voor een beroep in de
techniek gaat kiezen? Dan kun je kiezen voor de
leerroute Techniek.
Wil je later in de zorg, horeca of kinderopvang?
Dan kun je kiezen voor de leerroute Leefstijl. In de
leerroutes Techniek en Leefstijl leer je meer praktische vaardigheden en wordt er een duidelijke
verbinding gemaakt met het bedrijfsleven.
Wil je een brede oriëntatie in leerjaar 2? Dan kun je
kiezen voor de leerroute Regulier waarin je kennismaakt met de zes profielen die in de bovenbouw
worden aangeboden.
Aan het einde van het tweede leerjaar kies je voor
een beroepsgerichte opleiding. Gedurende de twee
jaar die je op de Emmalaan zit, bereid je jezelf dus
goed voor op alle doorstroomrichtingen die binnen
het Regius College mogelijk zijn en word je begeleid bij het maken van een goede keuze.

Regius College praktijkonderwijs
Als je naar het praktijkonderwijs (pro) gaat,
krijg je ook les op de Emmalaan. Naast proklassen is er een pro/vmbo-klas; je wordt
geplaatst op basis van het advies van de
basisschool. Je wordt opgeleid voor werk en/
of mbo in 4 of 5 jaar. Onze klassen zijn klein
(± 12 leerlingen), je leert via de praktijk en
veel lessen krijg je van je eigen mentor. De
leeromgeving is veilig, kent veel structuur en
regelmaat en mogelijke knelpunten worden
snel gezien en opgepakt.
Ons doel is om jou te leren je mogelijkheden
maximaal te benutten, later zelfstandig te
gaan wonen, een passende baan te vinden
en goed mee te kunnen draaien in de maatschappij. Je sluit het praktijkonderwijs af
met een diploma dat samen met een goed
gevuld portfolio laat zien wat je allemaal
geleerd hebt en kunt.

